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 والثالثون السابعةالجمعية العمومية ـ الدورة 

  الجلسة العامة

  االقتصاديةاللجنة  تقرير
  عن

  من جدول األعمال ٥١البند 

  )االقتصاديةمقدم من رئيس اللجنة (

وتوصي من جدول األعمال  ٥١البند وافقت اللجنة االقتصادية على التقرير المرفق بشأن 
  .٥١/١الجلسة العامة باعتماد القرار 

  .الورقة في مكانها المناسب في حافظة التقرير بعد إزالة هذه الصفحة، ينبغي وضع هذه: مالحظة
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  رة في مجال النقل الجويالمستمااليكاو بيان موحد بسياسات : من جدول األعمال ٥١البند 
نظرت اللجنة االقتصادية في جلستها الثانية موضوع البيان الموحد بسياسات االيكاو والمستمرة في مجال   ١-٥١

والمرفق الذي يتضمن مشروع القرار لكي تعتمده الجمعية العمومية  WP/20النقل الجوي استنادا إلى ورقة العمل 
  ).٥١/١ القرار(

تمت  WP/20النحو الوارد في المرفق بورقة العمل  مسودة القرار علىة االقتصادية أن الحظت اللجن  ٢-٥١
الذي طُلب فيه من مجلس االيكاو أن يواظب على مراجعة هذا البيان الموحد وأن يخطر  ١٥-٣٦استجابة للقرار  اصياغته

 ١٥-٣٦ية مراجعة موضوعية للقرار ومن ثم، جرت عمل. الحاجة إلى إدخال تغييرات عليهالجمعية العمومية كلما دعت 
  .WP/20وقدمت نسخة منقحة من هذا القرار في المرفق بالوثيقة 

تنظيم التطورات في رحت لمراعاة الواردة في القرار اقتُوالحظت اللجنة االقتصادية أيضا أن التغييرات   ٣-٥١
حليل االقتصادي، وإلبراز صاءات والتنبؤات والتاإلحواألعمال الحالية المنجزة في إطار برامج  ،تحرير قطاع النقل الجويو

التطور األخير والتركيز على أعمال االيكاو المرتبطة بالتسهيالت ووثائق السفر، وكذلك نتائج مؤتمر اقتصاديات المطارات 
   .٢٠٠٨الذي انعقد في عام  المالحة الجويةوخدمات 

بعض التعديالت الطفيفة، على أن توصي الجلسة ووافقت اللجنة، في ضوء استعراضها القرار مع إدخال   ٤-٥١
  .١٥- ٣٦العامة باعتماد القرار التالي الذي يحل محل القرار 

  قرار صاغته اللجنة االقتصادية
  وتوصي الجمعية العمومية باعتماده

  في مجال النقل الجويالمستمرة سياسات االيكاو بموحد البيان ال  :٥١/١القرار 

  مقدمةال

ر خطـوط  يتباعها لتطوإاألساسية التي يجب على الحكومات المبادئ  تحددقد  الطيران المدني الدولياتفاقية  لما كانت
هو لذلك كان أحد أغراض االيكاو و، واالستدامةيتسم باالنتظام والكفاءة واالقتصاد والتجانس النقل الجوي الدولي على نحو 

ـ تقوم لجوي الدولي للنقل ادمات نشاء خإلى إالمبادئ والترتيبات الرامية دعم  ا علـى أسـاس   ـعلى تكافؤ الفرص وتشغيله
  .العام االحترام المتبادل لحقوق الدول ومراعاة الصالح مع اديـواقتص سليم

ضـافة  إلعلى المستوى الوطني با دامةستالنقل الجوي عامال رئيسيا في تشجيع وتعزيز التنمية االقتصادية الم ولما كان
  .إلى المستويات الدولية

والتصـدي للتحـديات    تطوير النقل الجويلالستفادة القصوى من الفرص التي يتيحها تدبير الموارد الالزمة  كان ولما
  .لبلدان الناميةبالنسبة ل، وخاصة يزداد صعوبةالتي ينطوي عليها وتلك الناجمة عنه 
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المتعاقدة على نحو مستمر  لدولفي ابشأن تطوير النقل الجوي  وإحصاءاتودراسات  إرشاداتالمنظمة تعد  ولما كانت

  .فعالية على الدول المتعاقدة بأكثر الوسائلوتوزيعها  أن تواظب على تحديث وتركيز وأهمية هذه الموادوينبغي 

من المعلومات األخرى لكي  وغيرهادقيقة وواقعية  إحصائيةتوفر بيانات أن الدول المتعاقدة المقرر على من  ولما كان
  .اإلرشاداته هذ إعداديتسنى للمنظمة 

المنظمة تتجه نحو نظام اإلدارة حسب األهداف مع زيادة تركيزها على تنفيذ القواعد القياسـية أكثـر مـن     ولما كانت
  .وضعها

 اإلسـتراتيجية واإلجراءات التي اتخذتها هذه المنظمة لتنفيذ أهـدافها   المنظمة هذه ناإلرشادات الصادرة ع تولما كان
التشـغيل  إلـى  ل عولمة النقل الجوي الـدولي وتحولـه   وضع السياسات والممارسات التي تسه علىمتعاقدة دول اللتساعد ا

  .التجاري وتحريره

  .المنظمة في مجال النقل الجوي هذه لاعمأارك في من المهم للدول المتعاقدة أن تش ولما كان
  :الجمعية العمومية فإن
 سياسات االيكاو المستمرة في مجال النقـل بيان الموحد مرفقات هذا القرار المذكورة أدناه تشكل البأن  تقرر  -١

  :للجمعية العمومية والثالثينالسابعة ة عند ختام الدورقائمة تلك السياسات كما كانت الجوي، 
  التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي): أ(المرفق 
  اإلحصاءات): ب(المرفق 
  والتخطيط والتحليل االقتصاديالتوقعات ): ج(المرفق 
  التسهيالت): د(المرفق 
  فرض الضرائب): ه(المرفق 
  خدمات المطارات والمالحة الجوية): و(المرفق 
  اقتصاديات الناقلين الجويين): ز(المرفق 
  البريد الجوي): ح(المرفق 

المجلس في الوثائق المـذكورة فـي    تجديداتها التي يعدهاالدول المتعاقدة على مراعاة هذه السياسات و تحث  -٢
  .دوريةال كتبالدلة واألاألمين العام في  تجديداتها التي يعدهاالبيان الموحد و هذا

وقرارات الجمعيـة  شيكاغو ن اتفاقية مجهد للوفاء بالتزاماتها الناشئة الدول المتعاقدة على أن تبذل كل  تحث  -٣
خصوص وبأقصى سـرعة وعلـى   وأن تدعم كذلك نشاط المنظمة في مجال النقل الجوي، وأن تقدم على وجه ال ،العمومية

  .والمعلومات األخرى التي تطلبها المنظمة لدراساتها في مجال النقل الجوي اإلحصاءاتالوجه األكمل 
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أهمية خاصة لمشكلة تمويل تنمية الموارد البشرية والفنية الضـرورية لتحقيـق    إعطاءالمجلس إلى  تطلب  -٤
  .النامية دية واالجتماعية للبلدانممكن للنقل الجوي في الرفاهية االقتصا إسهامأفضل 
الـدول   ونمثليالنقل الجوي خبراء ب في كل المسائل المتصلة بأنسب الوسائليستشير المجلس أن إلى  تطلب  -٥

إلى لجنة النقل الجوي أو إلى تقاريرها  قدمفرق من الخبراء المؤهلين ت إنشاءرأى ذلك مفيدا لعمله، بما في ذلك إذا المتعاقدة 
  .الدراسة التابعة لألمانة العامة، وأن تعمل هذه الفرق بالمراسلة أو باالجتماعاتمجموعات 

جميع الدول المتعاقدة أن تشارك فيهـا،   يستطيع عقد مؤتمرات أو اجتماعات عالميةأن يالمجلس  إلى تطلب  -٦
الجوي، عنـدما يبـرر عقـد هـذه      ذات األهمية العالمية في مجال النقل مسائلتقدم في حل الللالوسيلة الرئيسية  باعتبارها

  .اءة بصددهابنّ إجراءاتاتخاذ  إمكانيةوجد تالتي يتعين حلها وحيث  مسائلاالجتماعات عدد وأهمية ال
المجلس أن يوفر ما يلزم لتنظيم الحلقات الدراسية والندوات وغيرها من االجتماعـات المماثلـة   إلى  تطلب  -٧

  .ل النقل الجوي وما يتصل بها من إرشادات على الدول المتعاقدة وفيما بينهاالتي يتطلبها نشر سياسات االيكاو في مجا
البيان الموحد لسياسات االيكاو في مجال النقل الجوي وأن  واظب على مراجعة هذاالمجلس أن يإلى  تطلب  -٨

  .يهتغييرات عل إدخالإلى الحاجة كلما دعت يخطر الجمعية العمومية 
  .١٥-٣٦ القرارل محأن هذا القرار يحل  تعلن  -٩

  )أ( المرفق

  للنقل الجوي الدولي التنظيم االقتصادي

  االتفاقات والترتيبات —القسم األول 

الفرص، وعدم  واإلنصاف والمساواة فيالمبادئ األساسية المذكورة في اتفاقية شيكاغو، وهي احترام السيادة،  لما كانت
على أفضل نحو النقل الجوي الدولي ومازالت تشكل أساس تطوره فـي   ، والتناسق، والتعاون، قد ساعدتالتمييز، والترابط

  .المستقبل

  .أقصى حد ممكن في الحقـوق التجارية مازال يمثل واحدا من أهداف المنظمة إلىتعدد األطراف  ولما كان

تشترك في هدف  ولكنها شيكاغو اتفاقية إطارمختلفة ضمن  الدول المتعاقدة تتوخى أهدافا وسياسات تنظيمية ولما كانت
  .أساسي واحد هو المشاركة في نظام النقل الجوي الدولي بشكل مستمر ويعتمد عليه

اتفاق عبور  وكانأحد أهداف اتفاقية شيكاغو هو تشغيل خطوط النقل الجوي الدولية تشغيال سليما واقتصاديا،  ولما كان
  .تحقيق هذا الهدفاألطراف فيه  المتعاقدةعلى الدول سهل ي في هذا الخصوص الخطوط الجوية الدولية
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الثالثة والثمانين من اتفاقيـة   كل دولة متعاقدة بأحكام المادةتلتزم الجمعية العمومية قد أكدت مرارا على أن  ولما كانت

لقواعـد  الترتيبات المتعلقة بالطيران المدني الـدولي وفقـا    جميع سرع ما يمكنهاأببأن تسجل لدى مجلس االيكاو وشيكاغو 
  .ل اتفاقات وترتيبات الطيران لدى االيكاوتسجي

غير مستصوب ألنـه  التأخير بال داع في تسجيل اتفاقات وترتيبات الطيران وعدم االلتزام بذلك التسجيل أمر  ولما كان
  .دقة واكتمال المعلومات التنظيمية وتعزيز الشفافيةيقوض 

لة وشفافة تهدف إلى تطوير الخدمات الجوية على نحـو  تحديد أسعار أجور النقل الجوي الدولي بطريقة عاد ولما كان
  .مرض

ينبغي ايالء االعتبار الواجب لمصالح المستهلكين لدى رسم السياسات وإصدار التنظيمات في مجـال النقـل    ولما كان
  . الجوي الدولي
قل الجوي، وكانت المنظمة قد الحاجة تقضي بالتكيف مع البيئة التنظيمية والتشغيلية دائبة التغير في مجال الن ولما كانت

وضعت بناء على ذلك إرشادات عن سياسات تنظيم النقل الجوي الدولي، بما في ذلك بنود نموذجية واتفاقات خدمات جويـة  
  .في االتفاقات الثنائية أو اإلقليمية –حسب رغبتها  –نموذجية لكي تستعين بها الدول 

لاللتقاء، هي مؤتمر االيكـاو للتفـاوض بشـأن     ابتكاريهللدول وسيلة إلى أن المنظمة قد استحدثت وأتاحت  وباإلشارة
  .الخدمات الجوية، الذي ييسر التفاوض والتشاور بشأن الخدمات الجوية ويزيد من كفاءتها

  :الجمعية العمومية فإن

ـ  اتسياسعن  اإلرشادات إعدادلاليكاو في  األساسيمن جديد على الدور  تؤكد  -١ دولي تنظيم النقل الجوي ال
  .المساعدة في تحريره وتيسيره، حسب االقتضاءوفي 

بادر علـى وجـه   أن تعلى اتفاق عبور الخطوط الجوية الدولية  إلىالدول المتعاقدة التي لم تنضم بعد  تحث  -٢
  .إليهفي االنضمام النظر  إلىالسرعة 

عاون المتعلقة بالطيران المـدني  اتفاقات وترتيبات التلدى االيكاو تسجل أن الدول المتعاقدة على  جميع تحث  -٣
  .االيكاو لقواعد تسجيل اتفاقات وترتيبات الطيران لدىووفقا  شيكاغو من اتفاقية) ٨٣(الدولي، وذلك وفقا ألحكام المادة 

اتفاقـات أو  الناشئة عـن تطبيـق   الخطيرة بالمشاكل  تاماالدول المتعاقدة على أن تحيط المجلس علما  تحث  -٤
  .هدف تحقيق مبدأ تعدد األطراف في تبادل الحقوق التجاريةفي بلوغ  تفيدأي تطورات بولجوية ترتيبات الخدمات ا

  .المتعاقدة على المشاركة في مؤتمر االيكاو للتفاوض بشأن الخدمات الجوية واإلفادة منه الدول شجعت  -٥

تـدابير   دراسـة وإعـداد   على اإلقليمية شبهو اإلقليميةالمجلس أن يواصل التعاون مع الهيئات  إلى تطلب  -٦
فـي  الـدول المتعاقـدة   توصية إمكانية حررة، واستعراض نتائج هذه التدابير، لكي يقرر تالتعاون، بما في ذلك الترتيبات الم

  .نطاق أوسعالوقت المالئم بتطبيق تدابير مماثلة أو أخرى على 
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سـات الـدول المتعاقـدة وشـركات     الدراسة المقارنة والتحليلية لسيا إجراءالمجلس أن يواصل  إلى تطلب  -٧

جميع الدول المتعاقدة بأي  يخطروأن  ،الطيران وألساليب عملها بخصوص الحقوق التجارية وأحكام اتفاقات الخطوط الجوية
  .سيما بأي ترتيبات أكثر تحررا واللحقوق التجارية، على تبادل اتطورات جديدة في التعاون الدولي 

لى استعراض آلية المنظمة لوضع إرشادات عن سياسـات تنظـيم النقـل    واظب عالمجلس أن ي إلى تطلب  -٨
  .الجوي الدولي، وأن ينقّحها أو يحدثها حسب االقتضاء

الطيـران بغـرض تبسـيط     المجلس أن يستعرض بصفة دورية قواعد تسجيل اتفاقات وترتيبات إلى تطلب  -٩
  .تسجيلالعملية 

ـ تسجيل هذه االتفاقات والترتيبات  إلىالمبادرة متعاقدة بأهمية ر الدول الاألمين العام أن يذكّ إلى تطلب  -١٠ دون ب
  .تسجيل اتفاقات وترتيبات الطيران الخاصة بها لدى المجلسلالدول المتعاقدة ما تطلبه من المساعدة  إلىتأخير، وأن يقدم 

الجويـة   ور الخطوطاتفاق عب إلىمن رئيس المجلس واألمين العام أن يشجعا على االنضمام العالمي تطلب   -١١
  .االتفاقهذا  إلىاالنضمام  بمدى اعتزامهااألمانة العامة  على إبالغ الدول المتعاقدة يحثا الدولية وتنفيذه، وأن

  الترتيبات التنظيميةمجال التعاون في  —القسم الثاني 
وى الـوطني تـؤثر علـى    بعض القيود االقتصادية والمالية والتشغيلية المطبقة من جانب واحد على المسـت  لما كانت

المبادئ األساسية التفاقيـة   وتنافيفي هذا المجال  مجحفةممارسات تجارية تمييزية  إلىاستقرار النقل الجوي الدولي، وتنحو 
  .بانتظام وتوافقتطور النقل الجوي الدولي  شيكاغو كما تنافي

 الكثيـر مـن  تطوير اقتصاد لمية أساسية جوي بصورة منتظمة ويعتمد عليها يتسم بأهالنقل الخطوط  شغيلت ولما كان
  .، الدول التي تعتمد على السياحةمنها، بما في ذلك النامية ، وال سيماالدول

طيران بممارسة حقوق الطريـق  الشركة عند اإلذن للة اوالسيطرة الفع الغالبيةالتشدد في تطبيق معيار ملكية  كانما لو
دوليـة  الجويـة  الخطـوط  التشـغيل  ل كثيرة من تكافؤ الفرص العادلةمية نا اليحرم دو قدوغيرها من حقوق النقل الجوي 

  .على الفوائد المثلىمنها والحصول 

تعيين الناقلين الجويين وترخيص دخول األسواق يجب تحريرهما وفقا للوتيرة التي تختارها كل دولة ووفقـا   ولما كان
  .سيما فيما يتعلق بالسالمة واألمن ابة التنظيمية الفعالة واللتقديرها، وذلك على نحو اطرادي ويتسم بالمرونة، في ظل الرق

توسيع نطاق المعايير أو تطبيقها بمرونة فيما يخص تعيين وتفويض شركات الطيران قد يساعد على تهيئـة   ولما كان
ي هـدف مشـاركة   بيئة تشغيلية ينمو فيها النقل الجوي الدولي ويزدهر بصورة مستقرة وتتسم بالكفاءة واالقتصاد، ويسهم ف

  .الدول بالنسبة لسالمة الطيران وأمنه بالتزاماتالدول في عملية التحرير، بدون المساس 
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تجمعـات   التي تنشئمن خالل الترتيبات التعاونية  امتزايد اتحقيق أهداف التنمية بين تلك الدول يلقى تشجيع ولما كان

التقارب والتماثل في المصالح القائمة بصورة خاصة بـين الـدول   ر عن عبالذي يالتعاون الوظيفي  تسهلو إقليميةاقتصادية 
  .اإلقليمي حركات التكامل االقتصادي إلىالنامية التي تنتمي 

التي تتمتـع  نامية ال تعزز مصالح الدولالنقل  حقوق الطريق وغيرها من حقوقأي شركة طيران لممارسة  ولما كانت
كلما كانت ملكية غالبية رأسمال هذه الشركة والسيطرة الفعالة عليها فـي يـد   بهذه الحقوق وتهتم بهذه المصلحة المشتركة، 

  .دولة نامية أو أكثر أو في يد مواطنيها ممن لهم مصالح متماثلة

  :الجمعية العمومية فإن
بانتظـام  ر النقل الجوي الـدولي  يتطو علىتؤثر  انفراديةالدول المتعاقدة على أن تتجنب اتخاذ تدابير  تحث  -١

، وأن تضمن عدم تطبيق السياسات والتشريعات المحلية على النقل الجوي الدولي بدون المراعاة الواجبـة لسـماته   سقوتنا
  .الخاصة
ممارسة حقوق الطريق وغيرها مـن  والسماح لها بالدول المتعاقدة على قبول تعيين أي شركة طيران  تحث  -٢

نفس التجمع، وفقا لألحكام والشروط التي يقبلها األطراف،  في ناميةسيما الدول ال أو دول، والألي دولة  حقوق النقل الجوي
  .األطراف المعنية عقدهاأو ت عقدتهابما في ذلك اتفاقات النقل الجوي التي 

 شـبه أو  اإلقليميـة لتجمعات االقتصـادية  لالدول المتعاقدة على االعتراف بمفهوم المصالح المشتركة  تحث  -٣
نفـس التجمـع    مـن دولة ناميـة أخـرى   ألي نامية بتعيين شركة طيران تابعة الدولة اللقيام  اسليم اأساسبوصفه  اإلقليمية

لة على تلك الشركة في يد تلك الدولـة الناميـة األخـرى    اوالسيطـرة الفع األغلبيةتكون ملكية  ماحيث اإلقليمياالقتصادي 
  .في يد مواطنيهاأو الواحدة أو األكثر 

لتفكير في إتباع معايير بديلة لتعيين وتفويض شركات الخطوط الجوية، بما فـي  على ا الدول المتعاقدة تحث  -٤
التحـرر مـن    إلـى الدول األخرى في جهودها الرامية  لمساعدةذلك إتباع معايير االيكاو، وعلى اعتماد نهج مرن وايجابي 

  .دونما إخالل بالسالمة واألمن ،معياري الملكية والسيطرة فيما يخص الناقلين الجويين

أن  إلـى الدول المتعاقدة التي لديها خبرة في مختلف أشكال التشغيل المشترك للخطوط الجوية الدولية  تدعو  -٥
بالـذات  المنظمة جميع معلومات هذا المجال تجمع المجلس بصفة مستمرة معلومات كاملة بخصوص خبرتها حتى  إلىتقدم 

  .الدول المتعاقدةلما فيه فائدة 

الدول المتعاقـدة التـي ترغـب فـي      إلىة جديكل مساعدة م بناء على الطلب ن يقدمالمجلس أ إلى تطلب  -٦
  .دوليةالجوية الخطوط اللتشغيل  اإلقليمية شبهأو  اإلقليميةالتجمعات االقتصادية  إلىاالنضمام 

 هـذه  إعـداد  إلـى اقدة التي تبـادر  الدول المتع إلى بناء على الطلبالمجلس أن يقدم المساعدة  إلى تطلب  -٧
التي تقوم شـركات  الدول المتعاقدة  إلىأو  ،لخطوط الجوية الدوليةاملكية وتشغيل مشاركة المباشرة في الترتيبات التعاونية لل

 الترتيبات التعاونيـة تلك المعلومات المتعلقة ب بتوزيعالتابعة لها بوضع تلك الترتيبات، وأن يقوم المجلس على الفور  الطيران
  .على الدول
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  توزیع منتجات شركات الطیران —ث القسم الثال

تقدم تكنولوجيا المعلومات والتكنولوجيات االلكترونية قد أثر تأثيرا ملحوظا على طريقة عمل صناعة شركات  لما كان
  .سيما على توزيع منتجاتها الطيران، وال

، ووضعت بندين نموذجين االيكاو قد وضعت مدونة سلوك لتنظيم وتشغيل نظام الحجز اآللي لتتبعها الدولولما كانت 
  .مرتبطين بذلك لتستخدمهما الدول حسب اختيارها في اتفاقاتها للخدمات الجوية

  :الجمعية العمومية فإن
لى المجلس أن يرصد تطورات توزيع منتجات شركات الطيران والممارسات ذات الصلة بها، وأن إلب طت  -١

  .تينشر على الدول المتعاقدة المعلومات عن أهم التطورا
كانت هناك حاجة مستمرة لقواعد االيكاو بشأن نظم الحجـز اآللـي    إذايستعرض ما  المجلس أنإلى تطلب   -٢

  .والبنود النموذجية في ضوء التغييرات في التنظيم والصناعة

  تجارة الخدمات —القسم الرابع 

ار االتفـاق العـام بشـأن تجـارة     طإفي التي أدرجت مسألة جوانب النقل الجوي الدولي اهتمت بقد  االيكاو تلما كان
وللصالحية  اتفاقية الطيران المدني الدوليوعملت بنشاط لكي يتحسن فهم جميع األطراف المعنية ألحكام  )GATS(الخدمات 

  .والدور اللذين تنفرد بهما االيكاو في مجال النقل الجوي الدولي
  :الجمعية العمومية فإن
التوصـيات   وأن تضعالمنظمة الترتيبات التنظيمية المستقبلية  طلعأن من الضروري أن تست تؤكد من جديد  -١

للتغيرات الداخلية والخارجية التـي تـؤثر    استجابةللتصدي للتحديات التي تواجه النقل الجوي الدولي، الالزمة والمقترحات 
  .فيه

ي واستمرار ازدهاره علـى  تهيئ البيئة الالزمة لتطور النقل الجوي الدول ينبغي أنبأن تلك الترتيبات  مسلّت  -٢
دول المتعاقـدة  ـمصالح جميع ال االستقرار والكفاءة واالقتصاد بدون تقويض السالمة واألمن، وضمانو يتسم باالنتظامنحو 

  .الدولي في النقل الجوي دامةمشاركتها الفعالة والمستو
  .ظيم النقل الجوي الدوليتن اتسياسعن  اإلرشاداتعلى الدور القيادي لاليكاو في وضع  تؤكد من جديد  -٣

الدول المتعاقدة التي تشارك في المفاوضات واالتفاقات والترتيبات التجارية التي تتعلق بالنقل الجـوي   تحث  -٤
  :الدولي على ما يلي

ـ مالوطنية وأن تكفل بصفة خاصـة   هيئاتهاأن تكفل التنسيق الداخلي في   )أ سـلطات الطيـران    ةكارش
  .في المفاوضات ةشرمبا مشاركةوصناعة الطيران 

سيما خصـائص النقـل    وال ،الطيران المدني الدولي اتفاقيةتاما ألحكام  إدراكاممثليها  إدراكأن تكفل   )ب
  .الجوي الدولي وبنيته التنظيمية واتفاقاته وترتيباته
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االيكاو غير األعضاء فـي منظمـة التجـارة     لدى األعضاءالدول  إزاءحقوقها والتزاماتها  تراعيأن   )ج

  .العالمية

ضـافية متعلقـة بالنقـل    إخدمات أو أنشطة اقتراح إدراج أي أن تبحث بعناية في اآلثار المترتبة على   )د
االرتبـاط الوثيـق بـين     الخـاص  آخذة بعين االعتبار ،الجوي في االتفاق العام بشأن تجارة الخدمات

  .الدوليالجوي  في النقل األمنالجوانب االقتصادية والبيئية وجوانب السالمة و

لتنظـيم االقتصـادي،   لاإلرشادات في وضع  االيكاو وصالحيات تحقيق الفهم التام لدور شجع علىأن ت  )ه
  .بما في ذلك تحرير النقل الجوي الدولي، وأن تنظر في إتباع هذه اإلرشادات

 امـات التزوأي  إعفاءاتنسخا من أي شيكاغو من اتفاقية ) ٨٣(أن تودع لدى االيكاو بمقتضى المادة   )و
  .بموجب االتفاق العام بشأن تجارة الخدمات عقدتهامحددة تتعلق بالنقل الجوي الدولي 

  :االهتمام الواجب لما يلي ايالءوالمراقبين فيها  األعضاء منظمة التجارة العالمية والدول من تطلب  -٥

ي على المستوى الثنائي الجوي الدولي والتحرير الذي يجر بالنقلالهياكل والترتيبات التنظيمية الخاصة   )أ
  .شبه اإلقليميو واإلقليمي

  .الدولي، وخاصة مسؤوليتها عن سالمته وأمنه مسؤولية االيكاو الدستورية عن النقل الجوي  )ب

بخصوص التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي وعملهـا   الراهنة اإلرشاديةسياسة االيكاو وموادها   )ج
  .الميدان هذا الدائب في

  :المجلس إلى تطلب  -٦

االضطالع بدور قيادي عالمي في تسهيل وتنسيق عملية التحرير االقتصادي مـع ضـمان    يواصلأن   )أ
  .السالمة واألمن وحماية البيئة في النقل الجوي الدولي

النقـل الجـوي الـدولي،     علىالتي قد تؤثر وأن يتابع بنشاط التطورات المستجدة في تجارة الخدمات   )ب
  .متعاقدة بهاالدول ال وإبالغ

بين االيكاو ومنظمة التجـارة العالميـة    ةفعالبصورة التعاون والتنسيق االتصال واستمرار  أن يشجع  )ج
  .مجال تجارة الخدمات تعمل فيغير الحكومية التي والحكومية  الدولية المنظماتغيرها من و

  عن السياسات اإلرشاداتوضع  —القسم الخامس 
  .التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي في تزامات ومسؤوليات دوليةعليها ال الحكومات لما كانت

فـي   سيستمران في إتاحة الفرص وإثارة التحديات والمسائلالتحرير االقتصادي وتطور صناعة النقل الجوي  ولما كان
  .مجال تنظيم النقل الجوي الدولي
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  .اإلرشادية ذات الصلةالمواد سات والسيا مسائل تنظيمية كثيرة وجمعتعالجت قد المنظمة  ولما كانت

  :الجمعية العمومية فإن
التي أعـدتها االيكـاو بشـأن التنظـيم     اإلرشادية السياسات والمواد  الدول المتعاقدة على أن تراعي تحث  -١

ية عـن  السياسات والمواد اإلرشادالصادرة بعنوان  Doc 9587 الوثيقة االقتصادي للنقل الجوي الدولي، مثل تلك الواردة في
  .عند االضطالع بمهامها التنظيمية التنظيم االقتصادي للنقل الجوي الدولي

الـدول   جعلها ملبيـة الحتياجـات  والسياسات والمواد اإلرشادية  هذه تحديث يضمنأن المجلس إلى  تطلب  -٢
  .وأن يعد حسب االقتضاء إرشادات بشأن مسائل التنظيم الناشئة التي تهم الجميع المتعاقدة

  )ب(ق المرف

  اإلحصاءات
 تعزيز تخطيط وتطوير النقل الجوي الدوليغرض أساسا مستقال وعالميا ليمثّل لإلحصاءات  االيكاو برنامج لما كان

  .المستدامةوتنميته 

التي يطلبها المجلس  بتقديم اإلحصاءاتالنقل الجوي التابعة لها  شركاتم وكل دولة متعاقدة قد تعهدت بأن تق لما كانتو
  .من اتفاقية شيكاغو ٦٧ ادةوفقا للم

 جهيزاتوالمطارات الدولية وت الجوية الداخليةطوط الخعمليات  حصاءاتشروطا إلالمجلس قد أعد أيضا  ولما كان
  .من اتفاقية شيكاغو) ٥٥(و) ٥٤(الطرق الدولية، طبقا للمادتين 

  .من اتفاقية شيكاغو ٢١طبقا للمادة جمع البيانات عن الطائرات المدنية المسجلة ل شروطاالمجلس قد أعد  ولما كان

يتعين على االيكاو أن تجمع البيانات من الدول عن االستهالك السنوي للوقود في مجال الطيـران بغـرض    ولما كان
  .استخدام هذه البيانات لمواجهة التحديات الناشئة عن التنمية المستدامة للنقل الجوي

طيران في الدول سييسر تقديم ما تطلبه االيكـاو مـن إحصـاءات    تعيين جهات اتصال تعنى بإحصاءات ال وحيث أن
  .وبيانات في الوقت المناسب

جمع البيانات ذات الصلة وتحليلها التي تقتضي  دارة القائمة على تحقيق األهدافالمجلس قد اعتمد سياسة اإل ولما كـان 
  .الموضوعة لها يجيةاإلستراتقياس أداء المنظمة ككل وأداء مكوناتها من حيث بلوغ األهداف ل

تزود الدول المتعاقـدة   لخزن البيانات والتحقق منهاالتي أنشأتها االيكاو متكاملة الحصائية اإلبيانات القاعدة  ولما كانت
  .البيانات اإلحصائيةالسترجاع وغيرها من المنتفعين بنظام مباشر يتسم بالكفاءة 

  .غير كاملة أنه يقدمها وأالتي طلبها المجلس،  اإلحصاءات ديممستمرا في عدم تقعدد من الدول المتعاقدة  ولما كان
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يخفـف مـن عـبء تقـديم     قـد  الطيران وتوزعهـا   إحصاءاتجمع ت التيالتعاون بين المنظمات الدولية  ولما كان

  .اإلحصاءات

  :الجمعية العمومية فإن

دها لتقديم وذل قصارى جهتباتصال تُعنى بإحصاءات الطيران، و تتعين جهاأن الدول المتعاقدة على  تحث  -١
  .في حينها وبشكل الكتروني كلما أمكنها ذلك تي تطلبها االيكاوال اإلحصاءات

الخبراء الوطنيين في مختلف التخصصات المطلوبة حسب االقتضاء ليدرسـوا  المجلس أن يدعو إلى  تطلب  -٢
أكثر فاعليـة،  تلبية  األعضاءودولها  تلبية احتياجات المنظمةبصفة منتظمة البيانات اإلحصائية التي تجمعها االيكاو، وذلك ل

مـدى  و اإلحصاءاتاتساق  وتحسين اإلستراتيجيةوليضعوا المقاييس الضرورية لرصد أداء المنظمة من حيث بلوغ أهدافها 
  .الدول المتعاقدة، وشكل ومحتوى التحليالت من جانب وموقوتية تقديمها هااكتمال

  :ا يليالمجلس م إلى تطلب  -٣
في جمع  العاملةأن يواصل استكشاف سبل التعاون على نحو أوثق مع المنظمات الدولية األخرى   )أ

  .الطيران وتوزيعها إحصاءات

الدول المتعاقدة بناء علـى طلبهـا   إلى المساعدة  المالئمة لكي يقدم موظفو األمانة العامة ترتيباتالأن يضع   )ب
  .بها المنظمة إبالغسين عملية الطيران المدني وتح إحصاءاتلتحسين 

  )ج(المرفق 
  القتصادياوالتحليل والتخطيط  التوقعات

وفر لتعزيز ي يمثل أساسا ضروريا هات وتطبيق التحليالت االقتصاديةاتجاالتتبع االيكاو في  يةاستقالل نتلما كا
  .لنقل الجوي الدوليل المستدامةوالتنمية التخطيط 
 عن تطورات الطيران المدني الدولي في المستقبل وإقليميةعالمية  توقعاتاج إلى الدول المتعاقدة تحت تنلما كاو

  .مختلف األغراض الستخدامها في
المستمرة في المجال االقتصادي أن يتوقع التطورات المستقبلية التي  إطار أعمالهمن واجب المجلس في  ولما كان

  .ادر باتخاذ تلك التدابير في الوقت المناسبيحتمل أن تتطلب اتخاذ تدابير من جانب المنظمة، وأن يب
مع تركيز خـاص علـى السـالمة     اإلستراتيجيةبصورة منتظمة وفقا ألهدافها المنظمة مطالبة بتقييم أدائها  تولما كان

  .واألمن وحماية البيئة والتنمية المستدامة للنقل الجوي
لمطارات ونظم المالحة لتخطيط الصادي ألغراض قتالدعم االى المحددة و توقعاتتحتاج إلى المنظمة  ولما كانت

  .التخطيط في مجال حماية البيئةالرصد ووألغراض الجوية 
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  :الجمعية العمومية فإن

 المسـتقبل  في تطوراتالتجاهات وباال التوقعات وتحديث بإعداد االقتضاءالمجلس أن يقوم حسب  إلى تطلب  -١
 اإلقليميـة المحليـة و البيانـات   التوقعاتهذه  شملة، على أن تأو محدد ةمعا التوقعاتفي الطيران المدني، سواء كانت هذه 

  .البيانات في مجاالت السالمة واألمن والبيئة والكفاءة إلى، وأن يلبي الحاجة للدول المتعاقدة هاوالعالمية، وأن يتيح

وتحليل التكـاليف   التوقعات الالزمة إلعداد واإلجراءاتالمجلس أن يعمل على وضع المنهجيات  إلى تطلب  -٢
تخطيط المالحـة  ل اإلقليميةالمجموعات و المنظمة احتياجاتسيناريوهات للعمل لتلبية  وإعدادالتكاليف، مردودية والمنافع أو 

  .، إذا اقتضى األمرتخطيط البيئة التابعة للمنظمة أجهزةوغيرها من النظم أو الجوية 

الجارية لألغـراض   التوقعاتعن أساليب إعداد مواد مع ولجالالزمة ترتيبات الالمجلس أن يضع  إلى تطلب  -٣
توقعاتها لها في  إرشاداتلتكون بمثابة  إلى آخرها على الدول المتعاقدة من آن عوزأن يو ،أعاله ٢و ١ المحددة في الفقرتين

  .وتحليالتها االقتصاديةوتخطيطها 

  )د(المرفق 

  التسهيالت

  التأحكام التسهي إعداد وتنفيذ —القسم األول 

) ٢٣(و) ٢٢(التزامات الدول المتعاقدة بموجـب المـواد    للتركيز على ضعقد و "التسهيالت" ـ  الملحق التاسع لما كان
) ١٣(و) ١٠(فـي المـواد    إليهـا القانونية المشار  بالشروطالالزمة للوفاء  اإلجراءاتتوحيد لو ،شيكاغومن اتفاقية ) ٢٤(و
  ).٣٥(و) ٢٩(و) ١٤(و

واعد والتوصيات الدولية الواردة في الملحق التاسع أساسيا لتيسير التصريح للطائرات وتخليص تنفيذ الق ولما كان
الركاب وأمتعتهم والبضائع والبريد ومواجهة التحديات التي تطرحها مراقبة الحدود وإجراءات المطارات بغية الحفاظ على 

  .كفاءة عمليات النقل الجوي

   .الخلوص هذهعمليات في واألمن المتعاقدة تحقيق أكبر قدر من الكفاءة أن تواصل الدول  حيويمن ال ولما كان

اتفاقية حقوق األشخاص المعوقين وبروتوكولها االختياري، التي اعتمدتها الجمعية العامة لألمم المتحدة فـي  ولما كانت 
  .٢٠٠٨مايو  ٣قد دخلت حيز النفاذ يوم  ٢٠٠٦شهر ديسمبر 

 تعجـل فـي اسـتحداث نظـم     فاعليتهاثبتت أالمقروءة آليا التي أعدتها المنظمة قد  مواصفات وثائق السفر ولما كانت
وتعزيز برامج االمتثال لإلجراءات التي تضعها سـلطات  ي المطارات فالدوليين وأفراد الطواقم  الركابإجراءات  تخليصب

  .الهجرة

 نتفعـين المسـافرين والم علـى   اتالمطار بانيم التي تسهل الحركة فيمجموعة من الالفتات القياسية  إعداد ولما كان
  .تهوفائد تهعلياف أثبت اآلخرين قد
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  :الجمعية العمومية فإن

الدول المتعاقدة على ايالء عناية خاصة لزيادة جهودها من أجل تطبيق القواعد والتوصيات الدولية  تحث  - ١
  .الواردة في الملحق التاسع

بحيث يفي بالمتطلبات المعاصرة للدول  "التسهيالت " ـ تحديث الملحق التاسعيكفل المجلس أن  تطلب  - ٢
والبضائع والركاب، وحماية صحة الركاب والطواقم وتيسير السفر الجوي  الحدودالمراقبة على  بإدارةالمتعاقدة فيما يتعلق 
  .لألشخاص المعوقين

ـ والملحق السابع عشـر    التسهيالت ـ  بين أحكام الملحق التاسعوالتكامل المجلس أن يكفل التوافق تطلب   -٣
  .ناألم

 الصـادرة  Doc 9303 الوثيقة رقـم  فيالواردة  واإلرشاداتتحديث المواصفات يكفل المجلس أن  إلى تطلب  -٤
التـي  استكشاف الحلـول التكنولوجيـة    واصلوأن ي ،في ضوء التقدم التكنولوجيوذلك ، السفر المقروءة آلياق وثائ بعنوان
  .اإلجراءات تخليص تحسن

الدوليـة   اإلشـارات "بعنـوان   الصادرة Doc 9636 رقم لوثيقةاتحديث  واظب علىالمجلس أن ي إلى طلبت  -٥
  .الدول المتعاقدة احتياجاتوتأمين وفائها ب ،"البحرية وانئوالم اتالمطار بانيألشخاص في ما إلرشاد

  التعاون الدولي على حماية أمن وسالمة جوازات السفر —القسم الثاني 

دولة العبور  إبالغ إلىوتهدف السفر هو الوثيقة الرسمية األساسية التي تدل على هوية الشخص وجنسيته  جواز بما أن
  .هالدولة التي أصدرت جوازإلى حامله أن يعود بوسع المقصد بأن  أو

  .جواز لها أهمية فائقة في تشغيل نظام السفر الدوليكل الثقة الدولية في سالمة  وبما أن

الحية وثائق السفر المقروءة آليا تعتمد على المستندات المستخدمة للتحقق من هويـة الشـخص   صحة وص ولما كانت
  ).مثال مستندات الهوية(والتأكد من مواطنيته أو جنسيته وتقييم حق طالب الجواز 

لتـي  ا" العالميـة لمكافحـة اإلرهـاب    اإلستراتيجية"بموجب  –الدول األعضاء في األمم المتحدة قد قررت  تولما كان
أن تزيد من جهودها وتعاونها على جميع المستويات حسب االقتضـاء لتحسـن أمـن إنتـاج      – ٨/٩/٢٠٠٦أصدرتها في 

  .وإصدار وثائق الهوية والسفر ولتحول دون تزويرها ومنع هذا التزوير
الـدول   ينص على أن تمنـع  ٢٠٠١سبتمبر  ٢٨الذي اعتمده مجلس األمن باألمم المتحدة في  ١٣٧٣القرار وحيث أن 

كافة تنقل اإلرهابيين أو المجموعات اإلرهابية من خالل مراقبة فعالة على الحدود وعلى إصدار وثـائق الهويـة ووثـائق    
  .السفر، ومن خالل تدابير لمنع تزييف هذه الوثائق وتزويرها أو استخدامها بطرق احتيالية

تزويـر   بما في ذلـك الغش في جوازات السفر،  مكافحةمن المطلوب التعاون بين الدول على مستوى عال ل ولما كان
وتزييف جوازات السفر، واستخدام جوازات السفر المزورة أو المزيفة، واستخدام جوازات السـفر الصـالحة مـن جانـب     
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هويات، واستخدام جوازات السفر المنتهية مدة صالحيتها أو الملغاة، واستخدام جوازات السفر التي تـم الحصـول   المنتحلي 
  .بشكل غير مشروععليها 

  .لتزايد استخدام جوازات السفر المسروقة الفارغة من طرف األشخاص الذين يريدون الدخول إلى البلدان بهويات مزيفةونظرا 

االيكاو تقدم المساعدة للدول في جميع المسائل ذات الصلة بجوازات السفر المقروءة آليا التي تشمل تخطيط ولما كانت 
لتعليم والتدريب وخدمات تقييم النظم، ووضعت دليل المفاتيح العامة لزيادة أمن جوازات السفر المقروءة آليا المشاريع وتنفيذها وا

  ).الجوازات االلكترونية(المعززة بالقياسات البيولوجية 

  :الجمعية العمومية فإن
  .مستندات الهويةوسالمة لضمان أمن  تكثيف جهودهاالدول المتعاقدة على  تحث - ١

الصـادرة عنهـا،   أن تكثف جهودها للمحافظة على أمن وسالمة جوازات السفر ول المتعاقدة على الد تحث  -٢
  .أن تساعد بعضها بعضا في هذه المسائل علىولحماية هذه الجوازات من الغش، و

الدول المتعاقدة التي لم تصدر بعد جوازات السفر المقروءة آليا طبقا للمواصفات الواردة في الجـزء  حث ت  -٣
  .اأن تبادر إلى إصداره Doc 9303ول من الوثيقة رقم األ

  .٢٠١٥نوفمبر  ٢٤الدول المتعاقدة أن تكفل انتهاء صالحية الجوازات غير المقروءة آليا قبل  تحث  -٤

الدول المتعاقدة التي تحتاج إلى المساعدة في تنفيذ معايير ومواصفات وثائق السفر المقروءة آليا علـى  تحث   -٥
  .كاو دون تأخيراالتصال باالي

  .إلى المجلس أن يتخذ التدابير المناسبة إلعداد اإلرشادات والمواصفات فيما يخص مستندات الهوية تطلب  -٦
مـن  الغش في جـوازات السـفر،    مكافحةفعالية عمليات العمل على تعزيز واصل أن يالمجلس إلى  تطلب   -٧

لمساعدة الـدول المتعاقـدة    اإلرشاديةالمواد ملحق التاسع، ووضع والتوصيات الدولية ذات الصلة في الالقواعد خالل تنفيذ 
  .عنها الحفاظ على سالمة وأمن جوازات السفر ووثائق السفر األخرى الصادرة على

وتحث كل الدول التي تصدر جوازات سفر الكترونية على االنضمام إلى دليل المفاتيح العامة لاليكاو،  تحث  - ٨
  .ازات أن تتحقق من التوقيعات الرقمية الخاصة بتلك الجوازاتالدول التي تستلم تلك الجو

الدول المتعاقدة التي ال تقدم بشكل منتظم وموقوت بيانات عن جوازات السفر الضائعة أو المسـروقة   تحث  -٩
بتقـديم تلـك    في قاعدة البيانات المؤتمتة للبحث عن وثائق السفر الضائعة أو المسروقة، على القيام إليداعهاإلى االنتربول 

  .البيانات
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  التسهيالت على مسائلالوطنية والدولية والتعاون  اإلجراءات — لثاثالقسم ال

  .عمليات تخليص اإلجراءاتمستمرة لتحسين فعالية وكفاءة  إجراءاتالدول المتعاقدة تقضي بأن تتخذ حاجة ال كانت الم

  .التحسينات الالزمة إلدخالل وسيلة ناجحة لجان وطنية للتسهيالت وتشغيلها بفعالية يمث إنشاء ولما كان

التسهيالت بين الدول المتعاقدة ومع مختلف األطراف الوطنية والدولية التي تهمها شؤون  على مسائلالتعاون  ولما كان
  .ينالتسهيالت قد عاد بالنفع على جميع المعني

دل المعلومات عن الركاب مما أثر سلبيا علـى  هذا التعاون قد أصبح حيويا بعد تعدد النظم غير الموحدة لتبا وحيث أن
  .جدوى صناعة النقل الجوي

  :الجمعية العمومية فإن
تعتمد سياسات للتعاون أن تستعين بها، وأن وطنية للتسهيالت و الدول المتعـاقدة على أن تنشئ لجانا تحث  -١
  .الدول المجاورة مع اإلقليمي
الدوليـة   لمنظمـات ل اإلقليميـة  شـبه و اإلقليميةمج التسهيالت الدول المتعاقدة على المشاركة في براتحث   -٢

  .المعنية بالطيران الحكومية األخرى

التدابير الضرورية من خالل لجان التسهيالت الوطنية أو بالوسائل  جميعالدول المتعاقدة على أن تتخذ  تحث  -٣
  :يلي المالئمة األخرى للقيام بما

  :يلي إلى ماللحاجة  ، كل في حكومتها،المختصة ع الهيئاتجمياسترعاء اهتمام المواظبة على   )أ
  .مع أحكام الملحق التاسع ومقاصده متوافقةالوطنية  القواعد والممارساتجعل   )١

  .التسهيالت مناسبة للمشاكل اليومية في مجالالحلول ال يجادإ  )٢

  .الضرورية المتابعة إلى تنفيذ إجراءاتالمبادرة   )ب

دة على أن تشجع لجان التسهيالت الوطنية أو لجان التسهيالت األخـرى علـى دراسـة    الدول المتعاق تحث  -٤
معهـا   ترتبطالدول المتعاقدة األخرى التي إليها مشاكل التسهيالت، وأن تنسق نتائج هذه الدراسات مع النتائج التي توصلت 

  .صالت جويةب

شأن المشاكل المشتركة التي قد تجابههـا فـي   اخمة على أن تتشاور فيما بينها بالدول المتجاورة والمت تحث  -٥
  .لتلك المشاكل موحدحل إلى أن تلك المشاورات قد تؤدي  كلما تبينمجال التسهيالت، 

على أن يواصلوا التعاون علـى نحـو مكثـف مـع      ها الجويينمشغليالدول المتعاقدة على أن تشجع  تحث  -٦
  :يلي ما حكوماتهم بشأن

  .لهاتحديد مشاكل التسهيالت وح  )أ
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التـي   األخطارالهجرة غير القانونية وغيرها من منع وضع ترتيبات تعاونية لمنع تهريب المخدرات و  )ب

  .تهدد المصالح الوطنية

أقصى حد ممكـن فـي    إلىالمشاركة  إلىالدول المتعاقدة على أن تدعو المشغلين الدوليين واتحاداتهم  تحث  -٧
  .لتحقيق مستويات الكفاءة في خدمة الركاب والبضائع في المطارات الدوليةالنظم االلكترونية لتبادل البيانات، وذلك 

أن تكفل، لدى استخدامها نظمها الخاصة بتبادل البيانات االلكترونية، أن اشـتراطاتها  تحث الدول المتعاقدة   -٨
  .حدة ذات الصلة لهذا الغرضفيما يتصل بالبيانات عن الركاب تتماشى مع المعايير الدولية التي أقرتها وكاالت األمم المت

الجهود الممكنة  جميعبالتعاون مع المنظمات الدولية المهتمة  على أن يبذلوا الجويينالدول والمشغلين  تحث  -٩
  .إجراءاتها، وأن يضمنوا أمن سلسلة اإلمدادات الدوليةتخليص الجوية والبضائع عمليات مناولة  تعجيلل

  )ه(المرفق 
  فرض الضرائب

لما كان فرض الضـرائب  دورا رئيسيا في توسيع نطاق التجارة والسفر الدوليين، و ؤديقل الجوي الدولي يالن لما كان
النقل الجوي  شركات إيراداتعلى و الفنية االستهالكية التي يستعملها النقل الجوي الدولي واإلمداداتالطائرات والوقود على 

وعلـى مبيعـات    مرتبطة بتشغيل الطائرات في النقل الجـوي الـدولي  الدولي والطائرات وغيرها من الممتلكات المنقولة ال
  .له تأثير اقتصادي وتنافسي ضار على عمليات النقل الجوي الدولي، وخدمات الطيران

تميز  بشأن فرض الضرائب في مجال النقل الجوي الدولي Doc 8632المضمنة في الوثيقة  سياسات االيكاولما كانـت  و
اسـترداد نفقـات تقـديم    إلى هو جباية تهدف على وجه التحديد  الرسم"لرسم والضريبة باعتبار أن امن ناحية المفهوم بين 

وهـي   الوطنية أو المحلية، للحكوماتهي جباية لتحصيل إيرادات  إلى الطيران المدني، بينما الضريبةوالخدمات  التجهيزات
  ."لفة محددةعموما ال تسري على الطيران المدني ال بكاملها وال على أساس تك

على نحو متزايد على بعض جوانب النقـل   جباياتمن دواعي القلق البالغ قيام بعض الدول المتعاقدة بفرض  ولما كان
ضرائب على على أنها  الرسوم ذهه بعضيمكن تصنيف حيث فرض الرسوم على الحركة الجوية، انتشار الجوي الدولي، و

  .النقل الجوي الدوليوخدمات مبيعات 

... -٣٧ في قرار الجمعيـة العموميـة   قد عولجترات ـمسألة الجبايات المتعلقة بانبعاثات محركات الطائ انتولما ك
  ."موحد بسياسات االيكاو وممارساتها المستمرة في مجال حماية البيئةاليان بال"

بالطابع الفريد  التسليمف ستهديوشيكاغو من اتفاقية ) ٢٤(ل المادة كمي Doc 8632 ةـالوارد في الوثيق القرار ولما كان
  .بعض جوانب عمليات النقل الجوي الدولي من الضرائب إعفاءإلى للطيران المدني الدولي وبالحاجة 
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  :الجمعية العمومية فإن
الصادرة  Doc 8632 رد في الوثيقةوالدول المتعاقدة على أن تطبق القرار الصادر عن المجلس حسبما  تحث  -١

  .الدولي شأن فرض الضرائب في مجال النقل الجويسياسات االيكاو ب عنوانب
وتأمين اسـتجابتها   Doc 8632والمشورة الواردة في الوثيقة  اإلرشاداتالمجلس أن يكفل تحديث  إلى تطلب  -٢

  .الدول المتعاقدة الحتياجات

  )و(المرفق 
  خدمات المطارات والمالحة الجوية

  سياسة فرض الرسوم —القسم األول 
سياسات االيكاو بشأن فرض الضرائب في مجـال النقـل    " Doc 8632المضمنة في الوثيقة االيكاو  سياسات لما كانت
 إلـى الرسم هو جباية تهدف على وجـه التحديـد   "باعتبار أن تميز من ناحية المفهوم بين الرسم والضريبة " الجوي الدولي

ـ  إيـرادات الضريبة هي جباية لتحصـيل   بينما ،المدني الطيران إلىوالخدمات  التجهيزاتنفقات تقديم  استرداد  اتللحكوم
  ."تسري على الطيران المدني ال بكاملها وال على أساس تكلفة محددة ال وهي عموما الوطنية أو المحلية، 

على  قد عولجت والخيارات القائمة على آليات السوق الجبايات المتعلقة بانبعاثات محركات الطائراتمسألة  ولما كانت
  ".البيئةموحد بسياسات االيكاو وممارساتها المستمرة في مجال حماية البيان ال " ...-٣٧ الجمعية العمومية  في قرارحدة 

واإلعالن رسوم المطارات وخدمات المالحة الجوية  فرضأساس  قد حددتشيكاغو من اتفاقية ) ١٥(المادة  ولما كانت
  .عنها

المبـادئ التـي يمكـن    إلى الدول المتعاقـدة  إلرشادة توصيات الجمعية العمومية قد كلفت المجلس بصياغ ولما كانت
السـترداد   رسـوما على أساسـها  أن يفرضوا لمقدمي خدمات المطارات وخدمات المالحة الجوية للطيران المدني الدولي 

  .اإليراداتتحصيل تلك ل إتباعهااألساليب التي يمكن الى ، ومنهاأخرى  إيراداتتكاليف تقديمها وتحصيل 
خـدمات  وسياسات االيكاو بشأن رسوم المطـارات   " بعنوانالصادرة  Doc 9082قد اعتمد الوثيقة  المجلس كان ولما

  .ونشرها حسب االقتضاء" المالحة الجوية

  :الجمعية العمومية فإن
  .شيكاغو من اتفاقية) ١٥( الدول المتعاقدة على أن تكفل االحترام التام للمادة تحث  -١

المطارات وخدمات المالحة الجويـة التـي تقـدمها     خدمات دة، عند استرداد تكاليفالدول المتعاق تحث  -٢
 فـي شـيكاغو و من اتفاقيـة  ) ١٥( المبادئ الواردة في المادة إتباعالمدني الدولي، على  إلى الطيرانفي تقديمها  تشارك أو

بغـض النظـر عـن     ،لمالحة الجويةسياسات االيكاو بشأن رسوم المطارات وخدمات ابعنوان الصادرة  Doc 9082الوثيقة 
  .الجوية المطارات والمالحة لتشغيل خدماتالتنظيمي  الهيكل

ة التكاليف ـتغطيلأن تكفل استخدام رسوم خدمات المطارات والمالحة الجوية  علىالدول المتعاقدة  تحث  - ٣
  .طيران المدنيال إلى المرتبطة بتقديم التجهيزات والخدمات
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نشر أي رسوم على شيكاغو من اتفاقية ) ١٥(  دها وفقا للمادةوعلى بذل قصارى جه المتعاقدة الدول تحث  - ٤
طائرات أي دولة متعاقدة إلى  المطاراتخدمات التجهيزات المالحية و لقاء تقديممتعاقدة أو تسمح بفرضها الدولة ال تفرضها
  .بهذه الرسوم لمنظمةا إبالغعلى و، أخرى

د مبادئ عدم التمييز، وتناسب التكاليف، والشفافية والتشاور مع المنتفعين، الدول المتعاقدة على اعتما تشجع  - ٥
، في تشريعاتها أو لوائحها أو سياساتها الوطنية وكذا في اتفاقات الخدمات الجوية، Doc 9082كما تنص على ذلك الوثيقة 

  .لضمان االمتثال من جانب المطارات ومقدمي خدمات المالحة الجوية
وتأمين اسـتجابتها   Doc 9082 الوثيقة والمشورة الواردة في اإلرشادات يكفل تحديثمجلس أن الإلى  تطلب  -٦

  .الدول المتعاقدةالحتياجات 

  واإلدارةاالقتصاد  —القسم الثاني 
  .الجويةأحجام الحركة  ازديادالمالحة الجوية تتزايد مع وية لتقديم خدمات المطارات التكاليف العالم تنلما كا

وفعاليتها من  الجوية المالحةوخدمات المطارات  كفاءةى تحسين ـعل امتزايد اتركيز صبدة تقالدول المتعا ولما كانت
  .حيث التكلفة

مـن جهـة   المالحة الجويـة  المطارات وية لمقدمي خدمات التوازن بين المصالح المال إقامةمن الضروري  ولما كان
، وينبغي االستناد في ذلك إلى تشجيع التعـاون بـين   خرين من جهة أخرىلناقلين الجويين والمنتفعين اآلوالمصالح المالية ل

  .مقدمي الخدمات والمنتفعين بها
ـ  إلى الرامية  واإلرشاداتتقديم المشورة إلى المنظمة  دعتالدول المتعاقدة قد  ولما كانت ف تشجيع االسـترداد المنص

  .المالحة الجويةلتكاليف خدمات المطارات و
إلـى هيئـات تجاريـة    المالحة الجوية خدمات المطارات وتشغيل  أصبحت تكثر من إسنادمتعاقدة الدول ال ولما كانت

ومخصخصة قد تكون أقل إدراكا ووعيا بالتزامات الدول بموجب اتفاقية شيكاغو ومالحقها وسياسات وإرشادات االيكاو في 
بموجـب   الـدول  لتزامات التي تعهـدت بهـا  للوفاء باال المجال االقتصادي، وتستخدم تجهيزات وخدمات متعددة الجنسيات

  .شيكاغو من اتفاقية) ٢٨( المادة
توزيع تكاليف النظـام العـالمي للمالحـة    ة العامة بشأن السياسمؤقتة في مجال إرشادات قد اعتمد  المجلسولما كان 

  .نمنصفة لكل المستخدميمعاملة باألقمار الصناعية لضمان 
  :الجمعية العمومية فإن
) ٢٨(مسؤولة عن الوفاء بااللتزامات التي تعهدت بها بموجب المادة الهي وحدها  بأنهاول المتعاقدة الد تذكر  -١

 خـدمات  تشـغل بصرف النظر عن الهيئة أو الهيئات التـي   اتفاقية شيكاغو إزاء خدمات المطارات والمالحة الجوية،من 
  .المالحة الجوية المعنيةالمطارات و

وخـدمات المالحـة الجويـة     جهيزاتالتعاون الفعال من أجل استرداد تكاليف تالدول المتعاقدة على  تحث  -٢
المؤقتة في مجال السياسة العامة التي وضعها المجلس بشـأن  استخدام اإلرشادات أن تنظر في إمكانية و المتعددة الجنسيات

  .كاليف النظام العالمي للمالحة باألقمار الصناعيةتوزيع ت
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اصل إعداد سياسات وإرشادات االيكاو بما يسهم في زيـادة الكفـاءة والجـدوى    أن يوالمجلس  إلى تطلب  -٣

سيما إرساء األساس السـليم للتعـاون بـين مقـدمي      ، والالمالحة الجويةوالمطارات  االقتصادية في تقديم وتشغيل خدمات
  .الخدمات والمنتفعين بها

توزيع تكاليف النظـام  السياسة العامة بشأن في مجال  االيكاو إرشادات أن يواصل تنقيح المجلس إلى تطلب  -٤
الفعال  المشترك التشغيلتبادل وتنسيق الجوانب الفنية والقانونية واالقتصادية بما في ذلك باألقمار الصناعية العالمي للمالحة 
  .من حيث التكلفة

لك تقديم المشـورة  ج لسياسات وإرشادات االيكاو بشأن رسوم االنتفاع، بما في ذأن يرو المجلس إلى تطلب  -٥
التنظيمية واإلدارية، بما يزيد الوعي والدراية بها لدى الدول والهيئات التجارية والمخصخصة التي تقدم خدمات المطـارات  

  .والمالحة الجوية

أن المالحـة الجويـة، و  لخدمات المطارات والوضع االقتصادي  دراسة يواظب علىالمجلس أن  إلى تطلب  -٦
  .الدول المتعاقدة على فترات مالئمة إلىقدم تقارير عنه ي

تقديم البيانـات الماليـة المتعلقـة    ما يمكنها لدها وبأسرع وأن تبذل قصارى جهعلى الدول المتعاقدة  تحث  -٧
  .تلك التقارير وإعدادتلك المشورة  إسداءالمالحة الجوية التابعة لها لكي يتمكن المجلس من المطارات و بخدمات

  )ز(المرفق 
  الناقلين الجويين اقتصاديات

يبدون اهتماما متزايـدا  والمصالح السياحية ومصالح الطيران والمصالح التجارية ومنظماتها الدولية  المنتفعون لما كان
  .اإليراداتمستوى تكاليف تشغيل الناقلين الدوليين وعائداتهم المالئمة من ب

على نطاق واسع الدراسات الموضوعيـة التي تقوم بها الدول المتعاقدة والمنظمات الدولية األخرى تستخدم  ولما كانت
لتقاسم  إنصافانظام أكثر  إلىوأفضت  الحيادوهي الدراسات التي شجعت على  ،النقل الجوي الدولي إيراداتااليكاو لتكاليف 

  .اإليرادات
 فعالية لية التي تساعد على تقييموبياناتهم التشغيتكاليفهم والناقلين الجويين  إيراداتمعرفة  إلىااليكاو تحتاج  ولما كانت

  .دراسات االستثمارية وألغراض أخرىوال ةالبيئيالتدابير المقترحة لتنفيذ أهداف االيكاو اإلستراتيجية ولتخطيط المسائل 
  :الجمعية العمومية فإن
فـي   اإلقليميـة دراسة عن االختالفـات   ةدوريبصفة  المجلس أن يكلف األمين العام بأن يصدر إلى تطلب  -١

على  المستلزماتوأسعار اختالف العمليات  تأثيرأن يحلل في هذه الدراسة مستوى التكاليف التشغيلية للنقل الجوي الدولي، و
  .النقل الجويعلى تعريفات و التكاليف مستويات
 من الناقلين الجويين الدوليين بأسرع ما يمكندها للحصول والدول المتعاقدة على أن تبذل قصارى جه تحث  -٢
  .االيكاو تطلبهاالتي خرى األبيانات الو واإليراداتف يلالها على بيانات التك التابعين
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  )ح(المرفق 

  البريد الجوي
  .الجمعية العمومية قد أعطت توجيهات سارية بخصوص نشاط االيكاو في مجال البريد الجوي العالمي لما كانت

  :الجمعية العمومية فإن
سياسات فـي   صيغتالطيران المدني الدولي كلما  األثر الذي يقع علىتراعي الدول المتعاقدة على أن  تحث  -١

  .العالمي يتحاد البريدالسيما في اجتماعات ا مجال البريد الجوي الدولي، وال

وعلى النحو المنصوص عليه في  ،هبالعالمي بناء على طل يتحاد البريدالاألمين العام بأن يزود ا تكلف  - ٢
  .جاهزةال ةبالمعلومات الوقائعيلصلة بين االتحاد البريدي العالمي وااليكاو ترتيبات التعاون ذات ا

  


